
Inbjudan till teckning av  
aktier med företrädesrätt i  

AB (publ)



Företrädesrätt till teckning
Innehav av en (1) aktie i Ellen AB på avstämningsdagen den 5 juni 
2012 berättigar till en (1) teckningsrätt. Åtta (8) teckningsrätter 
berättigar till teckning av en (1) ny aktie i Bolaget.

Teckningskurs
Teckningskursen är 1,25 SEK per aktie.

Avstämningsdag
Avstämningsdag är den 5 juni 2012. Sista dag för handel i Ellen ABs 
aktie med rätt att deltaga i emissionen är den 31 maj 2012.

Teckningstid
Teckningstiden pågår under perioden 11 juni–27 juni 2012. An-
mälan om teckning av aktier med stöd av teckningsrätter skall ske 
under denna period med samtidig kontant betalning.

Handel med teckningsrätter
Handel med teckningsrätter sker på NASDAQ OMX First North 
under perioden 11 juni–21 juni 2012.

För att förhindra förlust av värdet på teckningsrätterna måste 
dessa antingen utnyttjas för teckning av aktier senast den 27 juni 
2012 eller säljas senast den 21 juni 2012.

Handel med BTA
Handel med betalda tecknade aktier (BTA) sker på NASDAQ OMX 
First North under perioden från den 11 juni 2012 tills dess att emis-
sionen har registrerats av Bolagsverket.

Information om aktien
Handelsplats:  NASDAQ OMX First North

ISIN-kod:  SE0001233289

Kortnamn:  ELN

Valuta aktien är  
denominerad i:  svenska kronor (SEK)

Viktiga datum
Sista dag för handel inklusive  
rätt att delta i emissionen:  31 maj 2012

Avstämningsdag för rätt att  
delta i emissionen:  5 juni 2012

Teckningstid:  11 juni–27 juni 2012

Handel med teckningsrätter:  11 juni–21 juni 2012

Handel med betalda tecknade  
aktier (BTA): fr o m 11 juni 2012

Detta Informationsmemorandum är upprättat av Stockholm Corporate 
Finance AB. Det är uteslutande upprättat för svenska investerare, i syfte att 
dessa ska kunna utvärdera en investering i Ellen AB (”Bolaget”), och får ej 
spridas utanför Sverige. Utländska investerare som ändå mottar detta Infor-
mationsmemorandum ansvarar själva för att emottagandet inte står i strid 
med några regler i deras jurisdiktioner.

Innehållet i detta Informationsmemorandum utgör inte rådgivning och 
inte heller en rekommendation att investera i Bolaget, utan dokumentet 
har enbart upprättats i syfte att utgöra ett hjälpmedel vid mottagarens 
investeringsövervägande. Det åligger således varje investerare att konsultera 
egna finansiella, legala och andra rådgivare för att bedöma riskerna med 
en investering i Bolaget. Detta Informationsmemorandum utgör inte något 
prospekt och har följaktligen inte registrerats av Finansinspektionen

Erbjudande i sammandrag

Kalendarium
Delårsrapport jan–jun 2012:  20 aug 2012

Delårsrapport jan–sep 2012:  26 okt 2012

Bokslutskommuniké 2012:  20 feb 2013

Definitioner
Med ”Ellen” eller ”Bolaget” avses i detta informationsmemoran-
dum Ellen AB (publ), org. nr 556419-2663.

Med ”Euroclear Sweden” avses Euroclear Sweden AB (tidigare VPC 
AB), org. nr 556112-8074.

Med ”NASDAQ OMX” avses NASDAQ OMX Stockholm AB, org. nr 
556383-9058.

Med ”First North” avses NASDAQ OMXs alternativa nordiska mark-
nadsplats ”NASDAQ OMX First North”

Finansiell rådgivare och emissionsinstitut
Stockholm Corporate Finance AB är finansiell rådgivare till Bolaget 
med anledning av förestående nyemission och har biträtt Bolaget i 
upprättande av detta informationsmemorandum. Då samtliga upp-
gifter i informationsmemorandumet härrör från Bolaget friskriver 
sig Stockholm Corporate Finance AB från allt ansvar i förhållande 
till aktieägare i Bolaget och avseende andra direkta eller indirekta 
konsekvenser till följd av beslut om investering eller andra beslut 
som helt eller delvis grundas på uppgifterna i detta informations-
memorandum. 

Aktieinvest FK AB agerar emissionsinstitut med anledning av 
förestående nyemission.

Handlingar som hålls tillgängliga för inspektion
Föreliggande informationsmemorandum och samtliga handlingar 
enligt nedan kommer under memorandumets giltighetstid att  
finnas tillgängliga i elektronisk form på Bolagets hemsida,  
www.ellenab.se:
•   Bolagets årsredovisningar avseende räkenskapsåren 2011, 2010 

och 2009. Årsredovisningarna har reviderats av Bolagets revisor. 
•   Bolagets delårsrapport från den 19 april 2012 avseende första 

kvartalet 2012. Delårsrapporten har översiktligt granskats av 
Bolagets revisorer.
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Informationen i detta dokument har utarbetats för att hjälpa be-
rörda parter att göra sin egen utvärdering av bolaget och gör inga 
anspråk på att vara heltäckande eller innehålla samtlig informa-
tion som presumtiva investerare önskar. I samtliga fall bör berörda 
parter genomföra egna utredningar och analyser av Bolaget och de 
uppgifter som anges i detta memorandum. Stockholm Corporate 
Finance AB lämnar inte några utfästelser eller garantier för riktig-
heten eller fullständigheten av informationen i detta memorandum 
och friskriver sig uttryckligen allt ansvar som bygger på, eller har 
samband med, några utfästelser eller garantier i samt fel eller 
utelämnanden från, detta memorandum eller andra skriftliga eller 
muntliga meddelanden som överförs till mottagaren eller represen-
tanter i samband med en investeringsutvärdering av Bolaget.

Nyemissionen i korthet
Styrelsen i Ellen beslutade den 29 maj 2012 att genomföra en 
nyemission av aktier med företrädesrätt för aktieägarna. Emis-
sionsbeslutet innebär att den som på avstämningsdagen den 5 juni 
2012 är registrerad aktieägare i Ellen erhåller en (1) teckningsrätt för 
envar befintlig aktie. Åtta (8) teckningsrätter berättigar till teckning 
av en (1) ny aktie i Bolaget till teckningskursen 1,25 SEK per aktie. 
Vill fullt utnyttjande av samtliga teckningsrätter kan Bolaget högst 
tillföras cirka 7,8 MSEK före emissionskostnader. Utspädningseffek-
ten för de aktieägare som väljer att inte delta i företrädesemissio-
nen uppgår till 11,1 procent. Teckningstiden löper under perioden 
11 juni–27 juni 2012.

Nyemissionen medför att aktiekapitalet ökar med högst 
625 954,70 SEK från 5 007 637,60 SEK till högst 5 633 592,30 SEK 
genom emission av högst 6 259 547 aktier, envar med ett kvotvärde 
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om 0,10 kr. Nyemissionen medför vid full teckning att antalet aktier 
i Bolaget ökar till sammanlagt 56 335 923 aktier. I företrädesemis-
sionen har från befintliga aktieägare erhållits teckningsförbindelser 
och avsiktsförklaringar att teckna aktier i företrädesemissionen om 
cirka 3,3 MSEK, motsvarande cirka 43 procent av företrädesemis-
sionen. 

Nyemissionen sker i syfte att stärka bolagets finansiella ställning 
inför lansering av nya egenutvecklade samt in-licensierade pro-
dukter och för att stödja bolagets distributörer med ett strategiskt 
marknads- och försäljningsprogram för dessa produkter.

Kort om Ellen AB
Ellen är ett svenskt företag som utvecklar och säljer probiotiska 
produkter för kvinnors underlivshälsa. Ellen bildades år 2000 och 
kunde som första företag i världen erbjuda kvinnor probiotika i 
form av tamponger. Förutom den probiotiska tampongen ellen® 
har bolaget i dagsläget nya produkter i sen utvecklingsfas samt två 
in-licensierade produkter för urovaginal hälsa. Ellen AB bedriver 
sin verksamhet i Danderyd. Aktien handlas på NASDAQ OMX 
First North och antalet aktieägare uppgår till cirka 1700. Remium 
Nordic AB är Certified Adviser till Ellen AB.

Milstolpar

2000 - Ellen AB bildas

2001 - Patent för LN® bakteriestammar (gäller till 2021)

2002 - Patent för produktionsprocess (gäller till 2022)

2003 -  Den probiotiska tampongen ellen® lanseras i Sverige

2007 - ellen® lanseras i Österrike och Frankrike

2008 - Europaregistrering som medicinteknisk produkt
- ellen® lanseras i Tyskland och Schweiz

2008 - Ellen Asia Ltd bildas

2010 - ellen® lanseras i Italien och Ungern
- Avtal för Australien, Tjeckien & Slovakien
-  Konsumentreklam i Tyskland (TV) och Frankrike i Tyskland (TV) 

och Frankrike

2011 -  Ellen har tecknat avtal med 37 marknader &  
lanserat i 13 länder i Europa

2012 -  Ellen blir ett flerproduktsbolag genom två nya in-licensierade 
produkter vilka kommer att marknadsföras under Ellens varu-
märke. Ellen kan nu erbjuda alla kvinnor sina produkter, inte bara 
de som menstruerar.

Riskfaktorer
Investerare bör noga överväga risker i anslutning till Bolagets 
verksamhet och bransch. Dessa risker är bland annat, men inte 
begränsat till, konkurrens, beroende av nyckelpersoner, produktut-
veckling, teknisk utveckling, samt risker relaterade till den aktuella 
transaktionen. Riskerna är ej rangordnade och gör ej anspråk på 
att vara heltäckande. Samtliga faktorer av betydelse för Bolaget 
kan inte beskrivas här, varför varje potentiell investerare även måste 
beakta annan information och göra sin egen bedömning av dess 
betydelse för Bolagets framtida utveckling, resultat och finansiella 
ställning, samt göra en allmän omvärldsbedömning. Utelämnande 
eller inkluderandet av en risk i denna sammanfattning är inte en 
indikation på dess betydelse.

Sammanfattning
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””

VD-ord – Monica Wallter

Ellen befinner sig i en spännande expansion, nya marknader och nya produkter! 
Under det första kvartalet i år har intäkterna haft en bra ökningstakt, i linje med 2011, 

som blev ett riktigt bra år med stark försäljningsutveckling. Rörelseresultatet fortsätter att 
förbättras och rörelsens driftskostnader håller sig relativt oförändrade. Under 2011 ökade 
intäkterna med över 20 % medan kostnaderna i bolaget endast ökade med 6 procent, en 
trend som vi förväntar oss att se även i fortsättningen.

Ellens positiva utveckling med ett starkt geografiskt täckande distributörsnätverk 
och vårt fokus att erbjuda unika produkter för kvinnors intimhälsa har resulterat i att 
vi lyckades teckna ett globalt licensavtal med Siffra Pharmaceuticals. Avtalet ger Ellen 
AB ensamrätt till två nya produkter att marknadsföras under eget varumärke. En starkt 
bidragande faktor till det exklusiva avtalet med Siffra var att Ellen under 2011 ingått avtal 
på 18 nya marknader och med sex nya distributörer. De nya avtalen skapar förutsättningar 
för en fortsatt stark försäljningstillväxt både i och utanför Europa. Självklart ökar också 
attraktionen för samarbete med Ellen AB från nya partners som vill teckna avtal på nya 
marknader. Många marknader utanför Europa är mycket intressanta för Ellen, dels för att 
vaginal obalans är ännu mer vanligt förekommande och intresset är dessutom stort för 
probiotiska alternativ.

Ellen breddar nu sitt erbjudande och sin produktportfölj med fler unika och patenterade 
probiotiska produkter. Bolaget har förnärvarande avtal på 38 marknader och vi är inte 
längre beroende av en enda produkts försäljningsutveckling – ett paradigmskifte för Ellen!  
Det skall noteras att vi nu kan erbjuda alla kvinnor våra produkter, tidigare har vi uteslu-
tande marknadsfört oss till en delmarknad av menstruerande kvinnor med den probiotiska 
tampongen.

Avtalet med Siffra gäller två patenterade produkter som tas oralt. Det är dels en probio-
tisk produkt för att främja kvinnors hälsa, dels en probiotisk produkt för att bibehålla friska 
urinvägar. Produkterna är speciellt framtagna och anpassade för kvinnors behov och har 
en bra klinisk dokumentation. 

Ellen har dessutom nya och egenutvecklade probiotiska produkter i sen utvecklingsfas, 
vilka ytterligare kommer att stärka och komplettera vår portfölj på världsmarknaden. Bola-
get bedömer att de nya produkterna kan lanseras på några utvalda europeiska marknader 
under slutet av 2012. Därefter kommer försäljningen att breddas och erbjudas på samtliga 
marknader där Ellen finns.

Ellen AB behöver inför lanseringen av de nya produkterna, vilka också innefattar våra 
egenutvecklade probiotiska produkter, förstärka sin kapitalbas för att fullt ut kunna 
utnyttja försäljningspotentialen och stödja våra distributörer med ett strategiskt marknads- 
och försäljningsprogram.

Utbildningsprogrammet i Kina fortsatter även under 2012, totalt kommer 150 000 
gynekologer ha deltagit i seminarier inom vaginal hälsa vid årets utgång. Ellen har via sin 
distributör i Kina varit delaktig i detta utbildningsprogram. Förutsättningarna undersöks 
för att lansera Ellens samtliga produkter avseende kategorisering och registrering för att 
så snabbt som möjligt nå marknaden. Detta innebär att flera distributionskanaler kan vara 
relevanta för marknadsföring av Ellens probiotiska produkter i Kina.

Ellen arbetar kontinuerligt med att öka försäljningen, befästa en stabil bruttomarginal 
och stärka bolagets rörelseresultat. Vi ser att ytterligare skalfördelar kommer att finnas 
med ökande volymer vilket innebär att bolagets kostnader inte kommer att öka i samma 
takt som försäljningsintäkterna. Bolaget har högt ställda förväntningar på tillväxt och att 
så snart som möjligt kunna visa ett positivt rörelseresultat.

Danderyd, 8 juni 2012
Monica Wallter
VD 

Bolaget har förnärvarande avtal 
på 38 marknader och vi är inte 
längre beroende av en enda  
produkts försäljningsutveckling –  
ett paradigmskifte för Ellen!
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Vid årsstämman i Ellen AB (publ) den 19 april 2012 bemyndigades styrelsen i Ellen att 
genom nyemission emittera högst 10 miljoner aktier. Styrelsen i Ellen AB beslutade den 
29 maj 2012 att genom nyemission samt med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieä-
gare emittera högst 6 259 547 nya aktier. Genom företrädesemissionen ökar aktiekapitalet 
med högst 625 954,70 SEK från 5 007 637,60 SEK till högst 5 633 592,30 SEK genom 
emission av högst 6 259 547 aktier, envar med ett kvotvärde om 0,10 SEK. För varje aktie i 
Ellen som innehas på avstämningsdagen för företrädesemissionen, den 5 juni 2012, erhålls 
en (1) teckningsrätt. Åtta (8) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie i 
Bolaget till teckningskursen 1,25 SEK per aktie. Vid full teckning av aktier i företrädesemis-
sionen kommer Bolaget att tillföras cirka 7,8 MSEK före emissionskostnader, vilka totalt 
beräknas uppgå till cirka 0,6 MSEK. Utspädningseffekten för de aktieägare som väljer 
att inte delta i företrädesemissionen uppgår till 11,1 procent. Teckningstiden löper under 
perioden 11 juni–27 juni 2012.

Företrädesemissionen är till cirka 43 procent, mosvarande cirka 3,3 MSEK, täckt av 
teckningsförbindelser och avsiktsförklaringar från befintliga aktieägare, utav vilka cirka 
1,4 MSEK utgörs av teckningsförbindelser och cirka 1,9 MSEK utav avsiktsförklaringar. 
Teckningsförbindelserna och avsiktförklaringarna är dock inte säkerställda. Ellen är listat  
på NASDAQ OMX First North och handel med de nya aktierna beräknas att inledas i 
vecka 28, 2012.

Styrelsens inbjudan till teckning i den förestående 
företrädesemissionen
Styrelsen för Ellen AB inbjuder härmed aktieägarna, i enlighet med villkoren i detta 
informationsmemorandum, att med företrädesrätt teckna nya aktier i Bolaget. Utfallet i 
emissionen kommer att offentliggöras på Ellen AB hemsida (www.ellenab.se) samt genom 
pressrelease omkring en vecka efter teckningstidens utgång.

Danderyd, 8 juni 2012
Ellen AB (publ)

Inbjudan till teckning 
av aktier
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Företrädesrätt till teckning
Den som på avstämningsdagen den 5 juni 2012 var registrerad som 
aktieägare i Ellen AB (publ) erbjuds med företrädesrätt att teckna en 
(1) aktie för åtta (8) innehavda registrerade aktier i bolaget.

Teckningsrätter
Aktieägare i Ellen erhåller för varje innehavd aktie en (1) tecknings-
rätt. För teckning av en (1) aktie erfordras åtta (8) teckningsrätter.

Teckningskurs
Teckningskursen är SEK 1,25 per aktie. Courtage utgår ej. 

Antal aktier som erbjuds
Erbjudandet omfattar högst 6 259 547 nya aktier. Samtliga aktier 
i bolaget som omfattas av erbjudandet är av en och samma serie. 
Samtliga aktier som omfattas av erbjudandet avser aktier som skall 
nyemitteras och som erbjuds genom teckning.

Avstämningsdag
Avstämningsdag hos Euroclear för fastställande av vilka som skall 
erhålla teckningsrätter är den 5 juni 2012.

Teckningstid
Teckning av aktier skall ske under perioden 11 juni – 27 juni 2012. 
Bolagets styrelse förbehåller sig rätten att förlänga teckningstiden. 
En eventuell förlängning av teckningsperioden meddelas genom 
pressmeddelande. Efter teckningstidens utgång blir outnyttjade 
teckningsrätter ogiltiga och förlorar därefter sitt värde. Efter teck-
ningstiden kommer outnyttjade teckningsrätter, utan avisering från 
Euroclear, att bokas bort från aktieägarnas VP-konton. 

Handel med teckningsrätter
Handel med teckningsrätter pågår mellan den 11 juni–21 juni 
2012. Teckningsrätter måste användas för teckning av aktier senast 
den 27 juni 2012 eller sälja senast den 21 juni 2012 för att inte bli 
ogiltiga och förlora sitt värde. Euroclear kommer efter teckningsti-
dens utgång att boka bort outnyttjade teckningsrätter från berörda 
VP-konton. I samband med detta utsänds ingen VP-avi till berörda 
aktieägare.

Emissionsredovisning och anmälningssedlar
Direktregistrerade aktieägare
De aktieägare eller företrädare för aktieägare som på ovan nämnd 
avstämningsdag är registrerade i den av Euroclear för bolagets 
räkning förda aktieboken, erhåller förtryckt emissionsredovisning, 
Särskild anmälningssedel 1, Särskild anmälningssedel 2. Av den 
förtryckta emissionsredovisningen framgår bland annat antalet 
erhållna teckningsrätter. Den som är upptagen i den i anslutning till 
aktieboken särskilt förda förteckningen över panthavare med flera, 
erhåller inte någon emissionsredovisning utan underrättas separat. 
VP-avi som redovisar registreringen av teckningsrätter på aktieäga-
res VP-konto utsändes ej.

Förvaltarregistrerade aktieägare
Aktieägare vars innehav av aktier i Ellen är förvaltarregistrerade hos 
bank eller annan förvaltare, erhåller ingen förtryckt emissionsredo-
visning, Särskild anmälningssedel 1 eller Särskild anmälningssedel 2. 
Teckning och betalning skall ske i enlighet med anvisningar från 
respektive förvaltare. 

Teckning med stöd av teckningsrätter
Teckning med stöd av teckningsrätter sker genom kontant betal-
ning senast den 27 juni 2012. Teckning genom betalning skall 
göras antingen med den förtryckta inbetalningsavin eller med den 
inbetalningsavi som är bifogad till den Särskilda anmälningssedel 1 
enligt följande alternativ:

1. Inbetalningsavi
I de fall samtliga på avstämningsdagen erhållna teckningsrätter 
utnyttjas för teckning skall endast den förtryckta inbetalningsavin 
användas som underlag för teckning genom kontant betalning. 
Särskild anmälningssedel 1 skall då ej användas. Observera att teck-
ning är bindande.

2. Särskild anmälningssedel 1
I de fall teckningsrätter förvärvas eller avyttras, eller ett annat antal 
teckningsrätter än vad som framgår av den förtryckta emissionsre-
dovisningen utnyttjas för teckning, skall Särskild anmälningssedel 
1 användas som underlag för teckning genom kontant betalning. 
Aktieägaren skall på Särskild anmälningssedel 1, uppge det antal 
aktier som denne tecknar sig för och på inbetalningsavin fylla i det 
belopp som skall betalas. Betalning sker således genom utnyttjande 
av inbetalningsavin. Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningsse-
del kan komma att lämnas utan avseende. Särskild anmälningssedel 
kan erhållas från Aktieinvest FK AB på nedanstående telefonnum-
mer. Ifylld anmälningssedel skall i samband med betalning skickas 
eller lämnas på nedanstående adress och vara Aktieinvest FK AB 
tillhanda senast klockan 17.00 den 27 juni 2012. I det fall fler än 
en anmälningssedel insändes kommer enbart den sist erhållna att 
beaktas. Övriga anmälningssedlar kommer således att lämnas utan 
avseende. Observera att teckning är bindande.

Adress för teckning
Aktieinvest FK AB
Ärende: Ellen
SE-113 89 Stockholm
Besöksadress: Rådmansgatan 70 A, Stockholm
Telefon: 08-50 65 17 95
Telefax: 08-50 65 17 01
E-post: emittentservice@aktieinvest.se

Villkor och Anvisningar
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Teckning utan stöd av teckningsrätter
Teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter skall ske under sam-
ma period som teckning av aktier med teckningsrätter, det vill säga 
från och med den 11 juni till och med 27 juni 2012. Anmälan om 
teckning utan teckningsrätter sker genom att Särskild anmälnings-
sedel 2 ifylls, undertecknas och skickas Aktieinvest FK AB på adress 
enligt ovan. Någon betalning skall ej ske i samband med anmälan 
om teckning av aktier utan teckningsrätter utan sker i enlighet med 
vad som anges nedan. Det lägsta antal aktier som intresserade kan 
anmäla för teckning utan stöd av teckningsrätter är 800 aktier, d.v.s 
ett likvidbelopp om 1000 SEK. Särskild anmälningssedel 2 skall vara 
Aktieinvest FK AB tillhanda senast klockan 17.00 den 27 juni 2012. 
Det är endast tillåtet att insända en (1) Särskild anmälningssedel 2. I 
det fall fler än en anmälningssedel insändes kommer enbart den sist 
erhållna att beaktas. Övriga anmälningssedlar kommer således att 
lämnas utan hänseende. Observera att anmälan är bindande. 

Tilldelningsprinciper vid teckning utan stöd  
av teckningsrätter
Om inte samtliga aktier tecknats med stöd av teckningsrätter skall 
styrelsen besluta om tilldelning av aktier tecknade utan tecknings-
rätter varvid tilldelning i första hand skall ske till dem som teck-
nat aktier med stöd av teckningsrätter, avsett om tecknaren var 
aktieägare på avstämningsdagen eller inte, och, vid överteckning, 
i förhållande till det antal teckningsrätter som var och en utnyttjat 
för teckning av aktier och, tilldelning i andra hand skall ske till andra 
som anmält sig för teckning utan stöd av teckningsrätter och, för 
det fall dessa inte kan erhålla full teckning, skall tilldelning ske i 
förhållande till det antal aktier som var och en anmält för teckning.

Besked om tilldelning vid teckning utan  
teckningsrätter
Besked om eventuell tilldelning av aktier tecknade utan tecknings-
rätter lämnas genom översändande av tilldelningsbesked i form av 
en avräkningsnota. Likvid skall erläggas senast tre (3) bankdagar 
efter utfärdandet av avräkningsnotan. Något meddelande lämnas 
ej till den som inte erhållit tilldelning. Erläggs ej likvid i rätt tid kan 
aktierna komma att överlåtas till annan. Skulle försäljningspriset vid 
sådan överlåtelse komma att understiga priset enligt detta erbju-
dande, kan den som ursprungligen erhållit tilldelning av dessa aktier 
komma att få svara för hela eller delar av mellanskillnaden.

Aktieägare bosatta i utlandet
Aktieägare bosatta utanför Sverige (avser dock ej aktieägare 
bosatta i USA, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, Japan, Australien) 
och vilka äger rätt att teckna aktier i nyemissionen, kan vända sig till 
Aktieinvest FK AB på telefon enligt avsnittet Adress för teckning på 
föregående sida för information om teckning och betalning.

Betalda och tecknade aktier (BTA) 
Teckning genom betalning registreras hos Euroclear så snart detta 
kan ske, vilket normalt innebär några bankdagar efter betalning. 
Därefter erhåller tecknaren en VP-avi med bekräftelse på att inbok-
ning av betalda tecknade aktier (BTA) skett på tecknarens VP-konto.

Handel i BTA
Handel med BTA kommer att ske från och med den 11 juni 2012 tills 
dess att emissionen är registrerad hos Bolagsverket.

Leverans av aktier 
Så snart emissionen registrerats hos Bolagsverket, vilket beräknas 
ske i under första halvan av juli 2012, ombokas BTA till aktier utan 
särskild avisering från Euroclear. För de aktieägare som har sitt ak-
tieinnehav förvaltarregistrerat kommer information från respektive 
förvaltare. 

Offentliggörande av utfallet i emissionen
Snarast möjligt efter att anmälningsperioden avslutats och senast 
omkring 5 juli 2012 kommer bolaget att offentliggöra utfallet av 
emissionen. Offentliggörande kommer att ske genom pressmedde-
lande och finnas tillgängligt på bolagets hemsida.

Ansvar för samordning av erbjudandet
Bolaget har anlitat Aktieinvest FK AB för administrationen av erbju-
dandet. Aktieinvest FK AB är ett av Finansinspektionen auktoriserat 
värdepappersbolag och har adress Aktieinvest FK AB, SE-113 89 
Stockholm.
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Under första kvartalet 2012 tecknade Ellen ett globalt och 
exklusivt distributionsavtal med Siffra Pharmaceuticals. Distrubu-
tionsavtalet innebär att två nya produkter från Siffra kommer att 
marknadsföras på världsmarknaden under Ellens varumärke. Ellen 
breddar därmed sitt erbjudande och sin produktportfölj med fler 
unika och patenterade probiotiska produkter till bolagets distributö-
rer. Avtalet gäller två patenterade produkter som tas oralt; dels en 
probiotisk produkt för att främja kvinnors hälsa, dels en probiotisk 
produkt för att bibehålla friska urinvägar. Produkterna, speciellt 
framtagna och anpassade för kvinnor, är baserade på en gedigen 
klinisk dokumentation. Nu kan Ellen AB erbjuda sina distributörer 
produkter som passar alla kvinnor, även de som inte menstruerar.

Marknad
Intresset för probiotika ökar starkt i världen. Nyttan och funktionen 
med probiotiska produkter, det vill säga att tillföra de lactobacil-
ler vi inte längre på ett naturligt sätt får i oss via födan, blir alltmer 
accepterad och det finns i dag många framgångsrika probiotiska 
produkter. Marknaden för probiotiska kosttillskott växer med cirka 
10 procent per år och probiotiska livsmedel har liknade tillväxttal. 
Probiotika för vaginal hälsa är ett område som har vuxit på senare år 
då olika probiotiska produkter för vaginalt bruk, bland annat ellen®, 
har lanserats i Europa.  

I Europa har Ellen tecknat avtal som täcker cirka 80 procent av 
målgruppen (kvinnor), en stark plattform för att etablera högre 
försäljningsintäkter från etablerade och nya marknader under de 
närmaste åren. Utanför Europa har Ellen ingått avtal i Kina, Austra-
lien, Ryssland, Ukraina, Iran, Egypten och för ett flertal marknader 
i Mellanöstern. Distributörsavtalet i Kina med Zhonglian, som är en 
del av Sinopharm Group vilka är en av Kinas största farmaceutiska 
koncerner med en årlig omsättning runt 20 miljarder kronor, har 
utvidgats till att säkerställa att Sinopharm kommer att ställa hela sin 
distributions- och säljkårsorganisation till förfogande vid lansering 
av ellen®. Kinas har dessutom sedan tre år satsat stort på utbild-
ning inom vaginal hälsa och mot slutet av 2012 beräknas cirka 150 
000 gynekologer ha deltagit i detta utbildningsprogram. Utbild-
ningen kommer för Ellen att utgöra en mycket potent  marknadsfö-
ringskanal för den kinesiska marknaden. 

Genom fler distributionsavtal och nya partners förväntas lanse-
ring på fler marknader under 2012 och 2013.

Verksamhet 
Ellen bildades 2000 och är ett svenskt bioteknikbolag som utvecklar 
och via distributörer erbjuder patenterade produkter med probiotika 
för att förbättra kvinnors underlivshälsa. År 2002 lanserade Ellen, 
som första företag i världen, tamponger med mjölksyrabakterier 
som återställer den bakteriella balansen i underlivsfloran. Tampong-
en (ellen®) har sedan dess lanserats i ett flertal europeiska länder. 
Bolaget står inför en fortsatt internationell expansion genom lanse-
ring på nya marknader och av nya produkter, både egenutvecklade 
och in-licensierade.

Produkter & produktutveckling
Sedan starten har Ellen i hög grad fokuserat på forskning och 
produktutveckling. Genom en rad genomförda studier har Bolaget 
visat på positiva hälsoeffekter för Bolagets probiotiska bakterier. 
Produkten ellen® är en  svenskutvecklad produkt med tillsats av en 
blandning av Bolagets patenterade mjölksyrebakterier. Användning-
en av probiotika särskiljer produkten från vanliga tamponger och 
ellen® är speciellt utvecklad för att bibehålla den naturliga under-
livsfloran samt att hjälpa kroppen att behålla den rätta pH-balansen 
i underlivet. En viktig del i Ellens marknadskommunikation är att 
det är själva probiotikan Bolaget säljer – tampongen följer med på 
köpet som ett enkelt och effektivt doseringsverktyg.

Ellen har under 2012, genom ett globalt och exklusivt distribu-
tionsavtal med Siffra Pharmaceuticals, utökat sitt produktutbud 
med två stycken in-licensierade produkter. De nya produkterna 
kommer initialt att lanseras på några utvalda europeiska markna-
der under slutet av 2012, samt säljas via apotek. Därefter kommer 
försäljningen att breddas till att omfatta samtliga marknader där 
Ellen finns. Bolaget har även ett antal egenutvecklade produkter i 
sen utvecklingsfas. 

Teknologi & patent
Bakteriell obalans orsakas av en försvagad mjölksyrabakterieflora. 
Genom att tillföra väldokumenterade mjölksyrabakterier undviks 
bakteriell  obalans, en åkomma som majoriteten av alla kvinnor 
drabbas av någon, eller flera, gånger i livet. Tampongen ellen® 
innehåller Lacto Naturel (LN®) som består av humana mjölksyra-
bakterier, vilka utgör en naturlig del av friska kvinnors underlivsflora 
och verkar både förebyggande och återställande. Ett normalt pH-
värde är ett tecken på att underlivets bakterieflora är i balans. Ellen 
har en bred patentportfölj och bra kliniska resultat för sin probio-
tika.  ellen® är en patenterad svenskutvecklad teknologi och avser 
substansen LN®, på vilken de nya egenutvecklade produkterna är 
baserade.

Distributörer
Ellen AB har för närvarande avtal med distributörer för 38 markna-
der i och utanför Europa. Nya distributionsavtal tecknades under 
2011 för Spanien, Portugal, Polen, Belgien och Slovenien. Däref-
ter har avtal ingåtts för Israel, med Premium Pharma för Egypten 
& Mellanöstern samt med Tamin Gostar Alvand för den iranska 
marknaden. I Sverige och Norge har Baltex tagit över försäljnings-
rättigheterna. 
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Finansiell information

Resultaträkning (belopp i KSEK) 2012
jan–mar

2011
jan–mar

2011
jan–dec 

2010
jan–dec

2009
jan–dec

Rörelsens intäkter

Nettoomsättning 5 161 4 591 18 902 14 843 7872

Övriga rörelseintäkter 900 300 300 1 099 503

Summa intäkter 6 061 4 891 19 202 15 942 8 375

Rörelsens kostnader

Produktions- och distributionskostnader –2 723 –2 602 –11 221 –9 087 –5 044

Övriga externa kostnader –1 875 –1 913 –7 839 –7 761 –7 865

Personalkostnader –1 145 –1 169 –4 629 –4 184 –3 321

Avskrivningar och nedskrivningar av materiella  
och immateriella anläggningstillgångar.

–166 –268 –1 132 –1 797 –1 629

Övriga rörelsekostnader –329 –91 –181 –827 –

Summa rörelsekostnader –6 238 –6 043 –25 002 –23 656 –17 859

Rörelseresultat –177 –1 152 –5 800 –7 714 –9 484

Resultat från finansiella poster

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 78 186 458 127 6

Räntekostnader och liknande resultatposter –53 –1 –1 –228 –262

Summa finansiella poster 25 185 457 –101 –256

Resultat före skatt –152 –967 –5 343 –7 815 –9 740

Periodens resultat –152 –967 –5 343 –7 815 –9 740

Resultat per aktie, SEK 1) 0,00 –0,02 –0,11 –0,16 –0,30

Resultat per aktie efter utspädning, SEK 0,00 –0,02 –0,11 –0,16 –0,30

1) Resultat per aktie baseras på antalet genomsnittligt utestående stamaktier under perioden
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Kassaflöde (belopp i KSEK) 2012 
jan–mar

2011 
jan–mar

2011 
jan–dec

2010 
jan–dec

2009 
jan–dec

Den löpande verksamheten

Resultat efter finansiella poster –152 –967 –5 343 –7 815 –9 740

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 166 293 1 184 1 824 1 622

Kassaflöde från den löpande verksamheten före  
förändringar av rörelsekapital

14 –674 –4 159 –5 991 –8 118

Förändring i varulager 540 –330 98 468 –11

Förändring av rörelsefordringar –1 641 1 557 –512 –6 506 –1 097

Förändring av rörelseskulder –1 133 –164 2 062 –2 258 1 545

Förändringar av rörelsekapital –2 234 1 063 1 648 –8 296 437

Kassaflöde från den löpande verksamheten –2 220 389 –2 511 –14 287 –7 681

Kassaflöde från investeringsverksamheten –116 – –800 –433 –758

Kassaflöde från finansieringsverksamheten – – – 19 696 9 464

Årets kassaflöde –2 336 389 –3 311 4 976 1 025

Likvida medel vid årets/periodens början 4 140 7 451 7 451 2 475 1 451

Likvida medel vid årets slut 1 804 7 840 4 140 7 451 2 476

Balansräkning (belopp i KSEK) 2012-03-31 2011-03-31 2011-12-31 2010-12-31 2009-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2 639 2 628 2 669 3 125 4 178

Materiella anläggningstillgångar 115 241 135 278 322

Finansiella anläggningstillgångar 51 51 51 51 51

Summa anläggningstillgångar 2 805 2 920 2 855 3 454 4 551

Omsättningstillgångar

Varulager 2922 3889 3462 3 559 4 027

Kundfordringar 7 621 4 331 5 533 6 558 1 761

Fordringar hos koncernföretag 4 165 3 320 4 018 2 608 611

Övriga fordringar 185 214 525 338 438

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 262 658 516 578 763

Kassa och bank 1 804 7 840 4 140 7 451 2 476

Summa omsättningstillgångar 16 959 20 252 18 194 21 092 10 076

SUMMA TILLGÅNGAR 19 764 23 172 21 049 24 546 14 627

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital 14 620 19 148 14 772 20 384 8 234

Avsättningar 108 81 108 55 28

Kortfristiga skulder   

Förskott från kunder 1 024 994 855 994 1 109

Leverantörsskulder 2 008 1 628 2 677 2 071 1 947

Övriga skulder 669 294 1 572 298 2 184

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 1 335 1 027 1 065 744 1 125

Summa kortfristiga skulder 5 036 3 943 6 169 4 107 6 365

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 19 764 23 172 21 049 24 546 14 627

Kommentarer till den finansiella utvecklingen
Ellens intäkter har haft en fortsatt positiv utveckling under det 
första kvartalet 2012. Intäkterna för perioden steg till 6,1 MSEK 
(4,9), en ökning med cirka 24 procent jämfört med motsvarande 
period föregående år. Det kan noteras att Bolagets rörelsekostnader 
har varit relativt oförändrade varför ökade intäkter genererat ett 
förbättrat resultat. Ytterligare skalfördelar kommer att finnas med 
ökande volymer vilket innebär att Bolagets kostnader långsiktigt 
inte kommer att öka i samma takt som försäljningsintäkterna.

Under de senaste åren har Ellen tecknat många nya avtal och har 

i dagsläget avtal för 38 marknader i och utanför Europa. Försälj-

ningsintäkterna har ökat stadigt i takt med att lanseringar av Ellens 

probiotika har genomförts. Licensavtalet med Siffra Pharmaceu-

ticals, som är globalt och exklusivt, innebär att Ellen AB nu kan 

erbjuda sina avtalspartners ytterligare två nya patenterade pro-

dukter vilket breddar målgruppen till alla kvinnor, inte bara de som 

menstruerar. Med en bredare målgrupp, utökad produktportfölj 

och lansering på fler marknader förväntas en fortsatt och långsiktig 

försäljningstillväxt under kommande perioder.



Inbjudan till teckning av aktier med företrädesrätt i Ellen AB (publ) 2011  |  9 

Ellen ABs aktie
Allmän information om Ellens aktie 
Den sista mars 2012 uppgick aktiekapitalet i Ellen till 
5 007 637,60 SEK. Aktiekapitalet var fördelat på 50 076 376 aktier. 
Varje aktie berättigar till en röst på årsstämman och samtliga aktier 
äger lika rätt till andel i bolagets tillgångar och vinst.  Ellen är sedan 
augusti 2007 listad på NASDAQ OMX First North.

Aktiens utveckling
Utvecklingen för Ellens aktie de senaste 12 månaderna enligt nedan:

Handel på First North
First North är en alternativ marknadsplats som drivs av de olika 
börserna som ingår i NASDAQ OMX. Den har inte samma juridiska 
status som en reglerad marknad. Bolag på First North regleras av 
First North regler och inte av de juridiska krav som ställs för handel 
på en reglerad marknad. En placering i ett bolag som handlas på 
First North är mer riskfylld än en placering i ett börsnoterat bolag. 
Alla bolag vars aktier handlas på First North har en Certified Adviser 
som övervakar att First Norths regelverk följs. Remium Nordic AB är 
från och med 1 november 2011 Certified Adviser åt Ellen. 
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Ägarstruktur
Per den 11 maj 2012 hade Ellen cirka 1700 aktieägare. De tio största 
aktieägarna hade tillsammans 24 797 792 aktier vilket motsvarar 
49,5 procent av totalt antal aktier.

Största ägarna per 2012-05-11

Aktieägare Antal 

aktier

Innehav 

(%)

Banque Öhman 9 377 123 18,7

Florén, Olle 5 012 227 10,0

Lövgren & Partners Holding AB 2 652 629 5,3

Försäkringsaktiebolaget, Avanza Pension 1 523 290 3,0

Mattsson, Sven 1 400 000 2,8

SIX SIS AG, W8IMY 1 198 717 2,4

Boreta, John 1 050 284 2,1

Olson, Jan-Olof 1 000 000 2,0

UJK i Lund AB 835 706 1,7

Nordnet Pensionsförsäkring AB 747 816 1,5

Övriga 25 278 584 50,5

Totalt 50 076 376 100,0



10  |  Inbjudan till teckning av aktier med företrädesrätt i Ellen AB (publ) 2012

Ellen AB
Svärdvägen 25 B, 1tr 
182 33 Danderyd Sweden
Tfn: +46 (0)8-412 10 00
info@ellenab.com

Revisor
Mazars SET Revisionsbyrå AB
Kungsgatan 6 
211 49 Malmö

Finansiell rådgivare
Stockholm Corporate Finance AB
Växel: +46 (0) 8 440 56 40
Adress:
Linnégatan 6
Box 5712
114 87 Stockholm
info@stockholmcorp.se

Emissionsinstitut
Aktieinvest FK AB, Emittentservice
Rådmansgatan 70 A
113 89 Stockholm

Kontoförande institut
Euroclear Sweden AB
Regeringsgatan 65
Box 7822
103 97 Stockholm

Adresser

N
arva/Börstryck

Marketed by: xxxxxxxxx | Contact phone: xxxxxxxxx | Web address:  xxxxxxxxx

There are a number of situations that contributes to an imbalanced vaginal bacterial flora:
• Use of antibiotics 
• Hormonal changes (pregnancy, menopause, etc.) • Excessive personal hygiene 
• Synthetic or too tight clothing • Unprotected sexual relations 

When the natural balance is disturbed, the risk  for developing urogenital infections increases. ellen probiotic tampon rebalances the vaginal  flora and works as a comfortable menstruation  protection. Convenient and easy to use.  
2 benefits for the price of 1!

ellen
– a probiotic 
friend of yours


